
 

 

  ئيةصناعة السينمالقرطاج لأيام 

 "تكميل"

  القانون المنظم
 

 : التاريخ والمكان1الفصل 

 .أيام قرطاج السينمائية في إطار 0200 نوفمبر 20و 20و 20بتونس أيام  "ئيةصناعة السينماقرطاج للأيام "تنعقد 

 
 األهداف: 0الفصل 

 :ن أجلمبتنظيمها ورشة تكميل " ئيةصناعة السينماقرطاج للأيام قسم " في إطار تسعى أيام قرطاج السينمائية
 
 أعضاء. 30 من لجنة تحكيم دولية مكونة أمام نتاجما بعد اال مرحلةمن تقديم أفالمهم التي هي في  وعربأفارقة  سينمائيينتمكين -
لمنح ا وهذه االنتاج،للمساعدة على مرحلة ما بعد مالية عن طريق منح  واالفريقيةاألفالم العربية  إلتمامتقديم مساعدة مادية  -

 مقدمة من شركاء المهرجان.
 جمع صانعي األفالم والمنتجين والممولين والموزعين معًا لخلق فرص للتواصل لمدة ثالثة أيام متتالية. -
فريقية بين مختلف الجهات الفاعلة في السينما العربية واإل دروس في السينمامن خالل الندوات و التجاربتعزيز تبادل الخبرات و-

 والشركاء الدوليين.
 

 : وصف الورشة0الفصل 
، "ئيةنماسيصناعة القرطاج للأيام تنظمها أيام قرطاج السينمائية ضمن قسم " مرحلة ما بعد االنتاجتكميل هي ورشة مساعدة على 

 .للدفاع عن مشروعه أمام لجنة التحكيم يلمأيام يدعى خاللها مخرج كل ف 0لورشة لمدة تنتظم ا
 

 شروط قبول المشاريع :0الفصل 
 
 عربية أو افريقية يجب أن يكون المخرجين من جنسيات- 1
 يجب ان تكون االفالم في مرحلة ما بعد االنتاج - 2
 دقيقة 03مدتها عن التي ال تقل  االبداعية ال تقبل االّ مشاريع األفالم الطويلة الروائية أو الوثائقية- 3
 دقيقة  03تقبل نسخ العمل التي ال تقل مدتها عن - 4
 نقليزية ة باللغة اإلنونيجب أن تكون النسخ المقدمة للجنة مع- 5
 فقط  اواحد تكميل االّ مشروعالورشة  ال يمكن للمخرج أن يقّدم- 6
 أقصى حد مشروعين ك لورشة تكميل يمكن للمنتج أن يقدم- 7
   

 طريقة االختيار  5الفصل 
 
  مسؤوليتها.تحت  السينمائية المشاريعيام قرطاج اإلدارة الفنية ألتختار  
 مجمل الملفات المعروضة كحد أقصى.من ابداعية ألفالم طويلة روائية أو وثائقية مشاريع  03اختيار تم ي

 
 فمام تسجيل األ 6الفصل 

 
  يجب:بدخول الغاية ولهذا  20/0200/ 00األفالم  اخر أجل لقبول تسجيل

 www.jcctunisie.org  على االنترنت عبر الموقع الرسمي للمهرجان  تعمير استمارة التسجيل بورشة تكميل -
 نترنت األقرطاج السينمائية عن طريق رابط  أليامارسال نسخة من المشروع  -
  في نسختين   Blu Rayأو بلوري   DVDقرص دي في دي  ارسال الفيلم في -

http://www.jcctunisie.org/


 

 

 
 
 : العنوان البريدي 

 أيام قرطاج السينمائية

 المركز الوطني للسينما والصورة

 مدينة الثقافة

 الجمهورية التونسية - 1221تونس  -شارع محمد الخامس 

 .ان لم يقع اختيار الفيلم المرسلة لالختيار حتى والخاصة باألفالم  DVDأقراص  قرطاج السينمائية غير ملزمة بإرجاعأيام * 
 

 المشاريع المختارة 7الفصل 
 

ة المهرجان  رايلتزم المشاركون بسرية المعلومة الى حّد اعالن ادو 0200سبتمبر  02يوم بذلك تتلقى األفالم المختارة اعالما 
 .عن البرنامج الرسمي للدورة

 بمصاريف شحن المواد من موطنها األصلي الي أيام قرطاج السينمائية. يتكفل المترشحون
 

 االستقبالالدعوات و 0الفصل 
 

 .ليالي ال غير 0أيّام و 5ك لمّدة ذللمخرج ول بتونس مصاريف النّقل الجوي واإلقامة يتحّمل المهرجان

 
 االلتزامات " واتمام االفمام الجوائز " منح المساعدة  9الفصل 

 
 التسجيل.قبل نهاية موعد  www.jcctunisie.orgيتم نشر قائمة المنح المسندة والمبالغ المخصصة لها على موقع المهرجان

 فيلم الفائزال نتجتسند المنح كاملة لم -0
" تكميل" أيام قرطاج للصناعة السينمائيةبدعم من  جملة بإدراجيلتزم أصحاب المشاريع المتوجة بعد انهاء الفيلم وجوبا  -2

 كل وثائق الدعاية المعتمدة، وفيمع تثبيت شعار أيّام قرطاج السينمائية ضمن جينيريك الفيلم 
  بية.العرأليام قرطاج السينمائية بالنسبة لألفالم مخصصا حصريا أن يكون العرض األول عربيا  المنتجيلتزم   -0
 ة.السينمائية بالنسبة لألفالم االفريقي قرطاج حصريا أليام افريقيا مخصصايلتزم المنتج بأن يكون العرض األول   -0
 

 حفل تسليم الجوائز 12الفصل 
 

 .تكميل ةورش" عند نهاية أشغال  ئيةصناعة السينماقرطاج للأيام  يقام حفل تقديم جوائز "

 

 : تراتيب العامة11الفصل 

 .المنّظم وللقانون العام أليّام قرطاج السنيمائية احترام هذا القانون تعني "تكميل" ورشة المشاركة في

لها القانون إدارة مهرجان أيّام قرطاج السنيمائية هي المخّول لها وحدها اتّخاذ أي قرار فيما يتعلّق بالنّقاط التي لم يتعّرض 
 المنّظم و/أو تأويله


